Bạn có thể an tâm ngay cả khi đang ở điểm du lịch!

Chú thích

Thông tin về nhà vệ sinh
Suối nước nóng Iizaka Onsen

Thời gian có
thể sử dụng

Suối nước nóng Tsuchiyu Onsen

Đây là khu suối nước nóng nằm dọc theo thung lũng, có bề
dày lịch sử được phát hiện vào khoảng năm 580. Khu suối
nước nóng Tsuchiyu Onsen còn được mệnh danh là ngôi
làng búp bê gỗ Kokeshi, búp bê gỗ Kokeshi có mặt khắp nơi
ở thị trấn suối nước nóng này.

Công viên

Đến Menuma

18 Atagoyama
Đền Atago

Đền Hachiman

Địa điểm ngâm
tay và ngâm chân

Ngôi biệt
thự cổ của
dòng họ
Horikiri

1

٨
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mi

20
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41 Nhà tắm suối

Paruse Iizaka

Địa điểm ngâm
chân "Kibokkonoyu" ٨
Nhà tắm công
٨ cộng Nakanoyu
42
٨
٨

Địa điểm
ngâm chân
Chanko
Công viên
Chankonoyu
Hakoyu ٨
٨

5

■Giao thông
Khoảng 30 phút đi xe ô tô từ
Fukushima Nishi IC, Fukushima
Iizaka IC trên đường cao tốc
Tohoku
Khoảng 45 phút đi bằng xe
buýt từ ga Fukushima

Nhà
43tắm suối nước nóng công cộng Attakayu
Đền Onsen

٨

9：00〜21：00

* Ngày nghỉ: Thứ ba

25 Công viên Omorijoyama

9：00〜21：00
Mở cửa xuyên suốt

9：00〜16：30
Ngày nghỉ: Đầu tháng
12 ˜ đầu tháng 3

8：30〜16：30

* Ngày nghỉ: Thứ năm

★Nhà vệ sinh có ở phía Bắc, Nam

27 Ga Fukushima <cổng phía Tây>
5：00〜0：10

★Có nhà vệ sinh nam và nữ riêng biệt

9：00〜21：30
Ngày nghỉ: không cố định

9：00〜22：00
Ngày nghỉ: 29/12˜3/1

22 Công viên Jurokunuma

10:00〜20:00
Ngày nghỉ: 1/1

23 Sân khấu Yume (Trung tâm Giao lưu Du lịch Tsuchiyu Onsen)

★Có phòng cho con bú ở tầng 2

31 Nhà vệ sinh công cộng ở trước ga Fukushima
Cả ngày

★Có bệ thay đồ

NCV Fukushima Arena
(Nhà thi đấu thành phố Fukushima /Đấu trường võ thuật)

Cả ngày
Ngày nghỉ: 29/12 ~ Cuối tháng 2

30 Trung tâm mua sắm S-pal Fukushima

9：00〜21：00
Ngày nghỉ: 28/12˜4/1

35

37 Công viên Chayanuma

8：00〜20：00
Mở cửa xuyên suốt

★Có nhà vệ sinh nam và nữ riêng biệt

32 Trung tâm cộng đồng With Motomachi
9：00〜21：00
Ngày nghỉ: Ngày lễ, 29/12˜3/1
★Có nhà vệ sinh dành cho người sử dụng xe lăn ở tầng 1 và tầng 3

Cả ngày

■Tản bộ ở vùng đất ngập nước Jododaira

Công viên thể thao với khung cảnh

Công viên thiên nhiên phù hợp cho trẻ em và
thể thao cả người lớn.
Vào mùa thu, hàng cây bạch quả tại
Azuma
đây sẽ được thắp đèn chiếu sáng.

Lối đi được lót bằng các
tấm ván gỗ không rào
cản, xe lăn cũng có thể đi
vào.
B Khu vực nghỉ ngơi Jododaira

34 Trung tâm hội nghị Fukushima Terusa

8：30〜18：00
Ngày nghỉ: Thứ bảy chủ nhật, ngày lễ, 28/12˜4/1
★Có phòng dành cho người sử dụng túi hậu môn nhân tạo ở phía Tây tầng 2

29 Tòa nhà EAST

8：30〜17：00
Mở cửa xuyên suốt

Đường chân
trời Bandai
Azuma

40

36 Tòa thị chính thành phố Fukushima

9：00〜21：00
Mở cửa xuyên suốt

21 Đền Nakano Fudoson

~

9：00〜21：00
Ngày nghỉ: 28/12˜4/1

Mở cửa xuyên suốt

28 Trung tâm giao lưu AOZ

20 Paruse Iizaka

17

ch
m du lị
Các điể
h
êu thíc
được y
~
~ Phần 2

10：00〜25：00
Mở cửa xuyên suốt

9：00〜21：00
Mở cửa xuyên suốt

19 Nhà vệ sinh công cộng Yuzawa
(bên cạnh nhà tắm suối nước
nóng công cộng Sabakoyu)

<nhà vệ sinh cố định>

Hợp tác với các tổ chức/
Hội kiến trúc sư tỉnh Fukushima - Hiệp hội phụ nữ
chi nhánh Fukushima
Nội dung của dữ liệu đăng tải tính đến tháng 3/2021.

33 Trung tâm thương mại Pasenaka Misse

26 Fukushima Toyota Crown Arena
(Nhà thi đấu đại hội thể thao toàn quốc)

18 Công viên Atagoyama

Trungtâm
tâm
lịch
Trung
dudu
lịch
không rào
cản Free
Fukusima
Barrier

43 Nhà tắm suối nước nóng công cộng Attakayu

Vui lòng xem bản đồ thông tin nhà vệ sinh ở mặt sau để biết thêm về vị trí của các cơ sở từ
17 Suối nước nóng Moniwanoyu

A Bãi đậu xe trên đường đi bộ Hanamiyama

Bạn cũng có thể xem thêm thông tin về các cơ sở
khác khi quét mã QR bên trên hoặc từ trang chủ.

9：00〜21：00

* Ngày nghỉ: Thứ ba

Tổ chức phi lợi nhuận
Trung tâm du lịch Fukusima Barrier Free

1-1 Sakaemachi, Fukushima-shi,
Fukushima-ken, 960-8031
TEL 024-531-6428
URL https://www.f-kankou.jp/en/

Trạm dừng chân Tsuchiyu
Tsuchiyu Road Park

6：00〜22：00

10：00〜17：00
Ngày nghỉ: Thứ hai
29/12˜31/1

Biên tập,
phát hành

Đến khu vực thành
phố Fukushima

Công viên Onsen

Đây là địa điểm
ngắm hoa tiêu
biểu ở thành phố
Fukushima, và là
điểm du lịch nổi
tiếng.

*Sau đó tính thêm 500 yên/ngày
*Do số lượng xe lăn có hạn, quý khách vui lòng đặt chỗ
trước.

Đến Đường chân
trời Bandai Azuma

42 Nhà tắm công cộng Nakanoyu

Khu vực
xung quanh
công viên
Hanamiyama

Hướng dẫn dịch vụ
"Cho thuê xe lăn"

٨

41 Nhà tắm suối nước nóng công cộng Hakoyu

24 Bảo tàng tưởng niệm Nishida

● Bạn cảm thấy du lịch ở Fukushima như thế nào? ●

Trung tâm thông tin
du lịch Takayu Onsen

٨

Địa điểm ngâm chân
"Tsuchiyukko"

Trung tâm du lịch Fukusima Barrier Free nằm ở trong
Trung tâm thông tin du lịch thành phố Fukushima trên
tầng 2 của cổng phía Tây ga JR Fukushima.
Trung tâm sẽ cung cấp thông tin về Barrier Free như các cơ
sở lưu trú/cơ sở du lịch chính, nhà vệ sinh dành cho người
sử dụng xe lăn và phương tiện giao thông, v.v... trong tỉnh
Fukushima, chủ yếu là thành phố Fukushima.
Chúng tôi đề xuất các "Chuyến du lịch đến Fukushima"
thoải mái và thuận tiện với từng du khách, để du khách có
thể cảm nhận được sự tuyệt vời khi đến thăm Fukushima♪
và muốn quay lại lần nữa!
Hãy thoải mái liên hệ với chúng tôi♪

[Phí cho thuê] Dưới 2 tiếng: miễn phí
Thuê trong ngày: 500 yên
Thuê 2 ngày 1 đêm: 1.000 yên

Điện Shotokutaishido
Điện Yakushi Kokeshi-do

Ga Iizaka Onsen

9：00〜18：00
Mở cửa xuyên suốt

map

m du
Các điể
ợc yêu
lịch đư
~
~ Phần 1
h
c
í
th

Trung tâm du lịch
Fukusima Barrier Free

[Số lượng] 2 xe
[Thời gian cho thuê]: 9:00 ~ 17:30

tâm Yurakuza
Trung tâm thông tin du
٨ lịch Tsuchiyu Onsen

Hiệp hội du lịch
Iizaka Onsen

Cả ngày

Toilet

Đây là suối nước nóng lưu huỳnh với màu trắng đục đặc
trưng có dược tính cao. Rất nhiều khách du lịch đến đây để
có thể tận hưởng dòng suối chảy từ nguồn, và chất lượng
suối nước nóng ở đây rất tốt.

٨Trung

Chùa Kotokuji

Thành phố
Fukushima

23

٨

Công viên trẻ em

Bãi đậu xe dành cho người sử dụng xe lăn
(bãi đậu xe dành cho người khuyết tật)

Suối nước nóng Takayu Onsen

Sân khấu Yume

nước nóng công
cộng Hakoyu

٨

Ghế nằm cho bé

Đến khu vực thành
phố Fukushima

Địa điểm ngâm chân
"Tsukinoyubuje"

Địa điểm ngâm
chân "Kajikanoyu"

r ik a

Nhà tắm suối nước nóng
công cộng Sabakoyu
Đền Sabako

to

g Su

Nhà vệ sinh
công cộng Yuzawa

٨
٨

in

S ôn

19

u
Cầ
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na

Giúp bạn thuận tiện hơn trong việc
tham quan và mua sắm!

Nắp rửa vệ sinh
tự động (Washlet)

■Giao thông
Khoảng 20 phút đi xe ô tô từ
Fukushima Nishi IC trên
đường cao tốc Tohoku
Khoảng 45 phút đi bằng xe
buýt từ ga Fukushima

■Giao thông
Khoảng 5 phút đi xe ô tô từ
Fukushima Iizaka IC trên
đường cao tốc Tohoku
Khoảng 25 phút đi trên tuyến
Iizaka từ ga Fukushima
Tương truyền rằng đây là suối nước nóng lâu đời được phát
hiện vào khoảng năm 3000 trước Công nguyên. Được biết,
nhà thơ Matsuo Basho (nhà thơ đại diện cho Nhật Bản) đã
từng ghé thăm nơi đây. Tại đây có 9 nhà tắm suối nước
nóng công cộng, bạn có thể thoải mái tự do ngâm mình
trong làn nước nóng.

Nhà vệ sinh dành cho
người sử dụng xe lăn
Phòng dành cho người sử
dụng túi hậu môn nhân tạo
Giường đa năng (giường
dùng trong điều dưỡng)

Con đường ngắm cảnh với độ cao
nhất 1622m. Tại đây các điểm tham
quan trải dài trên đường đi, bạn có
thể thưởng thức phong cảnh phong
phú thay đổi theo mỗi mùa.

Thời gian hoạt động: Đầu tháng 4 ~ giữa tháng 11
Bãi đậu xe Jodotaira/Xe thông thường: 500 yên

Vườn
trái cây
Azuma

38 Công viên Bentenyama
9：00〜16：30
Ngày nghỉ: Đầu tháng 12 ˜
đầu tháng 3
★Có 2 nhà vệ sinh ở cổng phía Đông, Trung tâm

9:00〜16:00

Vườn trái cây du lịch
nằm dọc theo Furits
Line, những cánh đồng
trồng cây ăn quả nằm
rải rác trên con đường
du lịch. Du khách có
thể mua trái cây, hoặc
hái trái cây tại đây.

D Vườn trái cây Azuma

C Nhà vệ sinh công cộng bãi đậu xe Jododaira

F Bãi đậu xe lớn Công viên thể thao Azuma

9:00〜16:00

Núi
Shinobu

Đây là ngọn núi biểu tượng
của thành phố Fukushima,
du khách có thể leo núi và
đi bộ trên núi, v.v... Quang
cảnh nhìn từ Trung tâm
hướng dẫn núi Shinobu, và
Trung tâm thông tin núi
Shinobu thật tuyệt vời.

6：00〜21：00
G Nhà thi đấu Azuma

9:00〜21：00
Ngày nghỉ: Thứ ba, từ 29/12 ~ 3/1

E Công viên Shinobuyama <Nhà vệ sinh Taishido>

H Sân vận động Toho Minna no Stadium

39 Công viên Senganmori

(Sân vận động điền kinh Azuma do tỉnh quản lý)

9：00〜17：00
Ngày nghỉ: Thứ hai

40 Công viên Doaidate
9：00〜16：30

★Trong nhà vệ sinh dành cho
người sử dụng xe lăn có chia
riêng biệt khu vực dành cho nam
và nữ.
Có ghế nằm cho bé và ghế ngồi
cho trẻ trong nhà vệ sinh nữ

9:00〜21：00
Ngày nghỉ: Thứ ba, từ 29/12 ~ 3/1

8:00〜17：00

Mở cửa trong suốt thời gian hái
trái cây
(đầu tháng 6 ~cuối tháng 11)

★Ở đài quan sát thứ 1, đài
quan sát thứ 2 và bãi đậu xe
Gassan cũng có nhà vệ sinh

9：00〜16：30

I

Sân bóng chày Azuma do tỉnh quản lý
9:00〜21：00
Ngày nghỉ: Thứ ba, từ 29/12 ~ 3/1

1 Ngôi biệt thự cổ

của dòng họ
Horikiri

Thành phố Fukushima

Chúng tôi có lắp đặt nhà vệ sinh đa năng tại các cơ sở du lịch

Thông tin về
nhà vệ sinh

trong thành phố Fukushima.

Đến Shiroishi IC

Đến ga Sendai

Suối nước nóng
Moniwanoyu

Fukushima
Sky Park

Đến thành phố
Yonezawa

Đư

ờn

gc

Công viên
Fukushima
Sky Park 3

Đến thành phố
Yonezawa

ao

Tuyế

n JR

Yam

agat

To

ho

i

ku

-C

hu

o

ain L

ine

a Shi

sen

E

NCV Fukushima
Arena

Sân khấu Yume
Nhà tắm công cộng
Nakanoyu 42
23

Fukushima
Nishi IC

15

25

Công viên
Omorijoyama

34 Trung tâm hội nghị
Fukushima Terusa

13 Trường đua ngựa

Fukushima JRA

Trung tâm cộng đồng

32 With Motomachi

Trung tâm
Com-Com Children’ s
Creative Learning
Center

Đến
thành phố
Date

Sở cảnh sát
Fukushima

14 Trung tâm văn hóa

Văn phòng tỉnh
Fukushima

Toho Minna no
Bunka Center

Công viên Oguratei 16

Sông A

37 Công viên Chayanuma

rakaw

★Có 2 nhà vệ sinh trong hội trường nhỏ

38 Công viên Bentenyama

8：30〜19：00 Ngày nghỉ: 29/12˜3/1

15 Trung tâm Com-Com Children’s

niệm Nishida

Sông Ab

Công viên Hanamiyama

ukuma

39 Công viên Senganmori

Đến thị trấn
Kawamata

9：00〜21：00 Mở cửa xuyên suốt

40

8 Bảo tàng nghệ

Công viên Doaidate
Đến thị trấn
Inawashiro

Fukushima
Matsukawa PA
Smart IC

Trạm dừng chân Tsuchiyu
Tsuchiyu Road Park

(Trung tâm văn hóa tỉnh Fukushima)

a

24 Bảo tàng tưởng

Trung tâm Tsuchiyu Onsen 5
Machiokoshi Yurakuza

9：00〜17：00

Ngày nghỉ: Thứ hai, thứ ba, ngày lễ, cuối năm và đầu năm

★Có 4 nhà vệ sinh bên trong vườn. Có ghế nằm cho bé
trong nhà vệ sinh của nhà hàng sân vườn.

thuật tỉnh
Fukushima

9：00〜21：00 Ngày nghỉ: 29/12˜3/1

uma
Abuk

Fukushima Toyota
Crown Arena

(Fukushima City Concert Hall)

Sông

Ngôi làng

7 Shiki no Sato

31 Nhà vệ sinh công cộng

ku Main Line

Công viên thể
I thao Azuma

30

ở trước ga Fukushima

u
hok

F

G

Trung tâm mua sắm
S-pal Fukushima

Tuyến JR Toho

o
ốc T
ao t
ng c

H

33

Tòa nhà EAST

29

Tuyến JR Tohoku Shinkansen

Đườ

Bảo tàng dân gian 6
Fukushima-shi Minkaen
Suối nước nóng Tsuchiyu Onsen

cổng phía Tây

26

Núi Azuma

Trung tâm
thương mại
Pasenaka
Misse

Trung tâm giao
28 lưu AOZ

27

Fukushin Yume no
Ongakudo

13 Trường đua ngựa
Fukushima JRA

Tòa thị chính thành 36
phố Fukushima

Ga
Fukushima

Công viên
Arakawa Sakura
Zutsumi Kasen

9：00〜16：30 Ngày nghỉ: 29/12˜3/1
12 Phòng hòa nhạc

35

8

Trung tâm hội nghị
9
Corasse Fukushima

Đường chân trời
Bandai Azuma

Trung tâm thông tin
Jododaira Visitor Center

Fukushima-shi
Minkaen

niệm Fukushima
Yuji Koseki

14

Núi Shinobu

Owaraji

nkan

Thời gian hoạt động:
Đầu tháng 4 ~
giữa tháng 11

6 Bảo tàng dân gian

11 Bảo tàng tưởng

Trung tâm văn hóa Toho
Minna no Bunka Center

Fukushima JCT

Nhà tắm suối nước
43 nóng công cộng Attakayu

Đài thiên văn

★Có phòng dành cho người sử dụng túi hậu môn nhân
tạo trong nhà vệ sinh dành cho xe lăn ở khu thư giãn

Đến thành phố
Date

Phòng hòa nhạc
11 Bảo tàng tưởng niệm
Fukushin Yume no
Fukushima Yuji Koseki
Ongakudo 12

Đền Haguro

Chợ nông sản

Nhà vệ sinh công
cộng bãi đậu xe
Jododaira

8：00〜21：00 Ngày nghỉ: 23/11

9：00〜17：00 Ngày nghỉ: Thứ ba

Sân vận động điền
kinh Shinobugaoka

Tuyến Fukushima
Kotsu Iizaka

4 Azuma No Eki Kokora

Khu vực nghỉ ngơi Jododaira

10 Di tích Jomopia Miyahata

o

uk
ukumaky
Tuyến Ab
Mats
ukaw
a

D

Công viên
Jurokunuma

Bảo tàng nghệ
thuật tỉnh
Fukushima

9:00〜17:00 Ngày nghỉ: 29/12˜3/1

no Sato

*Không được sử dụng nhà vệ sinh ở tầng 4 nếu không sử dụng hội trường

Vườn trái cây Azuma

Đền Nakano
tố 21 Fudoson
22
c

Ou M

Suối nước nóng
Takayu Onsen

7 Ngôi làng Shiki

★Có nhà vệ sinh dành cho người sử dụng xe lăn ở tầng 1 và tầng 4

Đến thành phố Sendai

Sông Surikam

Fukushima
Ozaso IC

Tuyế

n JR

Azuma No Eki
Kokora

9：00〜16：30 Ngày nghỉ: Thứ ba, 29/12˜3/1

Bãi đậu xe dành cho người sử dụng xe lăn
(bãi đậu xe dành cho người khuyết tật)

Giường đa năng
(giường dùng trong điều dưỡng)

Fukushima
Iizaka IC

8：30〜17：00 Ngày nghỉ: 29/12˜31/3
4 Chợ nông sản

Corasse Fukushima

Miyahata

Suối nước nóng 19 Nhà vệ sinh công cộng Yuzawa
Iizaka Onsen
Nhà tắm suối nước nóng
Paruse
công cộng Sabakoyu
20
Iizaka

17

3 Công viên

9：00〜21：00 Mở cửa xuyên suốt

Ghế nằm cho bé

9 Trung tâm hội nghị

10 Di tích Jomopia

Ngôi biệt thự cổ của
dòng họ Horikiri
41 Hakoyu
1

đập Surikamigawa

9：00〜16：30 Ngày nghỉ: Cuối năm và đầu năm

★Có phòng cho con bú

Phòng dành cho người sử dụng túi hậu
môn nhân tạo

18 Công viên Atagoyama

Hồ Moniwakko

Tsuchiyu Onsen
Machiokoshi
Yurakuza

Nắp rửa vệ sinh tự động (Washlet)

Đến thành phố Takahata

2 Trung tâm thông tin

5 Trung tâm

Nhà vệ sinh dành cho người sử dụng xe lăn

Đến thành phố Date

thông tin đập
Surikamigawa

★Có nhà vệ sinh nam và nữ riêng biệt

Thời gian có
thể sử dụng

Bạn có thể an tâm khi đi tham quan trong thành phố.

9：00〜21：00 Mở cửa xuyên suốt

2 Trung tâm

Chú thích

UFO Fureaikan

Creative Learning Center
<Trung tâm nuôi dưỡng ước
mơ trẻ em thành phố Fukushima>

★Nhà vệ sinh có ở mỗi tầng

9:30〜19:00 Ngày nghỉ: Thứ ba

16 Công viên Oguratei

Đến thành phố Nihonmatsu

9：30〜17：00

Ngày nghỉ: Thứ hai, ngày kế tiếp sau lễ, 28/12~4/1

Đến Nihonmatsu IC

Đến thành phố Koriyama

10：00〜18：00

Ngày nghỉ: Thứ ba, cuối năm và đầu năm

